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Kapitel 7 
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märkning
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Art nr      Halsband  Krubbände
87289102 Bindsle kalv   87284704  97252097
87288902 Bindsle ungdjur   87284702  87284801
87288802 Bindsle ko   87284701  87284801
87289001 Bindsle extra stor   87284703  87284601
      88948901 (för tjur)

DeLaval polybelt bindslen är tillverkade av ett mycket 
slitstarkt och draghållfast material. 

Bindslet har halsremmar med extra polyester-
förstärkning och säkra bälteslås.

DeLaval polybelt bindslen är tillverkade i en vacker 
ljusblå färg med vita och ljusgrå detaljer. Alla beslag 
är gulkromaterade.

Fördelar
•  Starkt - lång livslängd
•  Brett och lätt - skonsamt mot djuren
•  Tyst - lugn stallmiljö
•  Bälteslås - säker och snabb justering
•  Kan skäras av vid paniksituation

OBS!
Bindslena skall alltid monteras i ring eller 
schackel. Aldrig direkt i inredningen. Detta 
för att undvika slitage!

DeLaval polybelt bindslen
7:10



Halsband polybelt
DeLaval halsband är tillverkade av kraftig polyester och har extra 
förstärkning. Bälteslåsning med beslag av kraftig gulkromaterad metall.

Krubbändar polybelt
DeLaval krubbändar av kraftigt polymaterial. Försedda med beslag av 
gulkromaterad metall.

Pos Art nr  Benämning 
2  87284801 För kor/kvigor, dubbel med BATS-hake, 2x650 mm 
3  87284601 För tjurar, dubbel med lekare, 2x650 mm 
    Krubbändar av kätting, se blad 7:15

Reservdelar till polybindsle
Pos Art nr  Benämning 
1  87285001 Lekare för kraftiga bindslen 
2  87285101 BATS-hake med utåtgående öppning 
3  87284901 Bindslering 45 x 10 mm 
4  87651401 Justeringsbeslag till krubbände 
5  97287410 Panikhake 

Art nr                            Passar                           L1 (mm)          L2 (mm)                            Bredd (mm)         Antal hål

87284704 Kalv 520 700 35 6

87284202 Ungdjur 530 950 45 8

87284701 Kor 780 1100 45 8

87284703 Tjur/ko extra 1080 1380 45 8
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DeLaval polygrimmor
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Polygrimmor 
 
Art nr 

87651101  Polygrimma, kalv 
87651201  Polygrimma, ungdjur 
87651301  Polygrimma, ko 
88942801  Grimmskaft

Grimmor tillverkade i slitstarkt material, försedda med snäpplås och steglös, justerbar nackrem. De två större 
storlekarna har dessutom bremseffekt för säkrare hantering av djuren.

•  Praktisk och enkel att använda

•  Skonsam mot djuren

•  Tyst

•  Slitstark - tillverkad av polyetenband

•  Justerbara
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Art nr  Bindsle Passar till Halsända Krubbända
    längd x kättningdiam längd x kättningdiam
97285485 Standard Kor 560 x 5,5 600 x 5,5

DeLavals kättingbindsle är genomgående tillverkade 
i kraftiga dimensioner med höga kvalitetskrav och är 
elförzinkade.

Bindslet är uppbyggt av korta länkar vilket minskar 
risken för kättingknutar på krubbändan.
För att underlätta monteringen till inredningen är 
bindslet i krubbändan försedda med ring och knäppel.

Fördelar
•  Kraftig dimension - lång livslängd
•  Kort länk - minskar risken för kättingknutar
•  Knäppel i krubbändan - enkel montering

DeLaval kättingbindsle
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Kättingkrubbändar 
 
Art nr 

97285405  Dubbel, längd 2 x 650 mm, diam 5 mm 
87886901  Enkel, längd 700 mm, diam 7 mm

Kraftig, elförzinkad krubbända med BATS-hake. Ring och knäppel i 
ändarna för enkel montering

Monteringstillbehör, se blad 7:10
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Art nr
87651501 Fläkband med läderrem
87651801 Fläkband med justeringsringar

DeLaval fläkband är en billig livförsäkring för kon. Det 
används dels i förebyggande syfte mot fläkskador och vid 
kalvningsförlamning och dels i läkande syfte av lindrigare 
fläkskador.

DeLaval fläkband fästes ovanför lättklövarna och kotan. 
Den avpassade längden gör att kon kan stå med lämplig 
bredd mellan benen för att få bra stöd samt att kon kan 
lägga sig och resa sig utan större problem.

DeLaval fläkband är dessuton utmärkt att använda då kon 
har blivit liggande och behöver vändas från sida till sida.

Fördelar
•  Förebygger fläkskador
•  Är skonsamt mot djuret
•  Tillverkas av slitstarkt material

DeLaval fläkband
7:20
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TEKNISKA DATA          Fläkband med läderrem               Fläkband med ringar

Längd, totalt 160 cm 160 cm

Längd, min och 
max mellan benen 80-96 cm 80-96 cm

Bredd 4 cm 4 cm

Tjocklek 4 mm 4 mm

Material Polyester och läder Polyester

Skillnaden mellan fläkbanden

87651801, Ringar för justering av storlek och kraftiga 
sömmar vid ändarna

87651501, Läderrem med 7 hål och metallspänne för  
justering av storlek



Art nr
96806580 Koplaneringstavla, kpl 
  Tavla med 75 onumrerade magneter, märkpenna och plexiglasdörrar
96806582 75 onumrerade magneter och märkpenna

Kapacitet: Besättningar upp till 150-200 kort/tavla 
beroende på hur starkt koncentrerad kalvning som 
tillämpas. Koplaneringstavlan ger en bra överblick 
över t ex kalvning, brunst, betäckning, omlöpning 
och sinläggning för hela besättningen och det 
enskilda djuret. Lantbrukaren får alla uppgifter 
överskådligt presenterade på en tavla, där varje ko 
representeras av en magnetsymbol. Magneterna 
placeras på den vridbara mittskivan och magneterna 
pekar då på kosymbolerna, som markerar kalvning, 
brunst, betäckning, brunst- och dräktighetskontroll, 
sinläggning och tilläggsutfodring.

När en åtgärd är utförd vänds magneten och placeras 
på rätt plats.

Mått: 800 x 800 x 40 mm

Koplaneringskalendern ger dig
•  Bra överblick över hela besättningen
•  Aktuell information för varje djur
•  Bra möjlighet att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt
•  En utmärkt informationsbank för avbytare

DeLaval koplaneringstavla
7:50



Kalvning 
Symbolen med kalven visar beräknat kalvningsdatum. En magnet som pekar mot denna 
symbol visar att kon skall kalva denna dag. När kon har kalvat vänds magneten med den 
oranga sidan upp och magneten sätts mitt framför den blå pilen. Skulle kon gå över tiden 
behålls den vita sidan upp på magneten. Den indikerar att något är onormalt. När kon sedan 
kalvar vänder man magneten och sätter den mitt för den blå pilen.

Brunst 
Dessa symboler är placerade med 21 dagars mellanrum (kons brunstcykel). Inom 3-4 veckor 
efter kalvningen bör kon bli brunstig. När kon blir brunstig, första gången efter kalvningen, 
sätter man magneten vid den första brunstsymbolen och vänder magneten (vita sidan upp). 
Därefter bör brunsten upprepas med 21 dagars mellanrum, dvs vid symbol 2 och 3. Skulle 
kon betäckas vid någon av symbolerna 2 eller 3 flyttas magneten till betäckningssymbolen 
och den oranga sidan vänds upp.

Betäckning/omlöpning 
Betäckningssymbolen är placerad 283 dagar från kalvningsdatum. Detta gör att man vid den 
blå pilen kan avläsa betäckningsdatum och under betäckningssymbolen kan man avläsa 
beräknat kalvningsdatum. Den fjärde brunstfrågesymbolen är till för att göra användaren 
uppmärksam på om kon löper om. Om kon är brunstig och betäcks om, flyttar man tillbaka 
magneten till betäckningssymbolen.

Dräktighetsundersökning 
Denna symbol visar att kon kan dräktighetsundersökas. När dräktigheten har fastställts så 
vänder man magneten (vita sidan uppåt).

Sinläggning 
Symbolen med mjölkmaskinen påminner om att kon skall sinläggas. när kon är sinlagd vänder 
man magneten med den oranga sidan upp.

Öka utfodringen 
Denna symbol föreslår när det är dags att anpassa utfodringen inför kalvningen. När man 
påbörjat ändringen i utfodringen vänds magneten så att den vita sidan pekar upp.

Kalvning 
När kon kalvar vänds magenten och placeras mitt för kalvningssymbolen (blå pil). Cykeln 
börjar om på nytt.

Välj en lämplig plats för kalendern i exempelvis stallet eller på 
gårdskontoret. Sätt upp kalendern i ögonhöjd på väggen och använd de 
förborrade upphängningshålen.

Varje ko har en egen tvåfärgad magnet. På båda sidor skrivs konumret.

Koplaneringstavlan har nio förtryckta symboler runt den vit/oranga 
cirkeln. Varje symbol markerar ett stadium i kalvningscykeln. Innanför 
den vit/oranga cirkeln finns en datumskiva med kalenderårets månader 
och dagar. Denna datumskiva skall flyttas dagligen så att den blå pilen 
alltid pekar på dagens datum.

DeLaval koplaneringstavla DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228159740(S7)1406



Art nr  Färg
97289091 Märkband, röd
97289092 Märkband, gul
97289093 Märkband, orange
97289094 Märkband, blå
97289095 Märkband, grön

Art nr  Färg
88407901 Märkband, röd
88407902 Märkband, gul
88407903 Märkband, orange
88407904 Märkband, blå
88407905 Märkband, blå

Märkband av nylonmaterial med kraftig 
kardborrefastsättning. Mycket enkelt att sätta på.

Levereras i 10-pack

Fördelar
•  Lätt att sätta på
•  Skonsamt mot djuren
•  Kan tvättas i maskin
•  Starka neonfärger - syns bra

Märkband i plast. Enkla att montera. Sitter säkert.

Levereras i 5-pack

Fördelar
•  Lätt att sätta på
•  Kan inte öppnas utan verktyg
•  Mycket slitstarkt
•  Starka färger - syns bra

DeLaval märkband och  
märkspray
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Art nr  Färg
90696811 Märkspray, röd, 400 ml
90696812 Märkspray, blå, 400 ml
90696813 Märkspray, grön, 400 ml

Art nr  Färg
97315001 Märkstift, röd
97315002 Märkstift, blå
97315003 Märkstift, grön

Märkspray i tre färger för märkning av svin, nöt och 
får. Färgen har god fästförmåga och torkar snabbt. 
Kan inte överföras från ett djur till ett annat

Fördelar
•  Enkel och snabb märkning
•  God beständighet på djuret
•  Tre distinkta färger

Märkstift speciellt anpassat för märkning av svin, 
suggor, får och kor.

Fördelar
•  Praktiskt och enkelt
•  Lång hållbarhet på djuret
•  Tre distinkta färger

Lagring 
Förvaras oåtkomligt för barn. Märkfärgen 
är tryckförpackad med hydrocarbonat som 
drivmedel.
Får ej utsättas för direkt solljus eller 
temperatur över +50°C.

Innehåll 
70% paraffin
25 %paraffinolja
5% färgstoft
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